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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา    ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในชนบท   
มีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเปนหลัก   ประชาชนจึงมีรายไดพึ่ งพาตอผลผลิต 
ทางการเกษตรเปนหลัก   ประชาชนเหลานี้ตองประสบปญหาตางๆ  มากมายเชนเดียวกับประเทศ
กําลังพัฒนาทั้งหลาย   แตอาจกลาวโดยสรุปไดวา   ประชาชนมีปญหาใหญๆ  3 ประการ  คือ    
ความยากจน  ความมีสุขภาพอนามัยไมสมบูรณ  และความไมรูเทาทันเหตุการณ   ซ่ึงปญหา 
ทั้ง  3  ประการนี้  จะเปนทั้งเหตุและผลที่เกี่ยวโยงกันจากเหตุไปสูผล และจากผลนี้จึงเปนสาเหตุ
ของปญหาตอไปอยางไมมีส้ินสุด  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้เอง  การพัฒนาเพื่อจะแกไขปญหาตางๆ  
ใหแกประชาชนในชนบท  จึงจําเปนตองดําเนินการอยางรัดกุมและแกไขใหถูกจุด   มิฉะนั้น 
การแกปญหาจะเปนการสรางปญหาตอไปอีก   
 ผลของการพัฒนาประเทศไทยในชวง 4  ทศวรรษที่ผานมา  เปนบทเรียนที่ช้ีใหเห็นชัด 
ถึงการพัฒนาที่ขาดความสมดุล  คือ  การประสพความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ  แตขาด 
ความสมดุลทางดานคุณภาพ  ขณะที่การพัฒนาคุณภาพคน  และการปรับโครงสรางของระบบตางๆ  
ที่อยูรอบตัวคนยังอยูในสภาพตั้งรับ  และไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที  จึงเปนขอจํากัด 
ที่สําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ  ประกอบกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทั้งกระแส
โลกาภิวัตนจากภายนอกที่นํ า สู เศรษฐกิจยุคใหม  และสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศดานเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง ที่สงผลใหเกิดปญหาความยากจน  ปญหา
ยาเสพยติด  ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เปนจุดออนที่สําคัญในสังคมไทยซึ่งมีผลตอการ 
พัฒนาประเทศ ในระยะตอไป 
                เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ
วัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9  
(พ.ศ. 2545 – 2549)   ที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องชี้นํา  ไดระบุไวอยางชัดเจนใน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาวา  จะสรางความเขมแข็งของชุมชน และประชาสังคมในชนบทและ 
ชุมชนเมือง  เนนการสรางกระบวนการเรียนรูใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  ดวยการจัด 
การศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  คนหาศักยภาพ  และภูมิปญญาทองถ่ินควบคู 
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กับกระบวนการพัฒนาชุมชน  โดยผลักดันใหเกิดการรวมตัวของชุมชน  มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู   
สนับสนุนกระบวนการสหกรณที่เนนหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
พรอมทั้งสงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาสังคม ใหสามารถรวมบริหารจัดการทองถ่ิน 
ตามความตองการของชุมชนได  โดยการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดอยางมีศกัยภาพ  
 ในปจจุบันประเทศกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ประชาชนทุกระดับกําลัง
ประสบปญหาตางๆ  และปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา  ซ่ึงเปนคนกลุมใหญของประเทศ
กําลังเผชิญกับปญหาความยากจน  รัฐบาลจึงจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   เพื่อให 
แตละชุมชนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคา  โดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดาน
ความรูสมัยใหม การบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในและตางประเทศ  
ดวยระบบรานคา  เครือขาย และทางอินเตอรเน็ต  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ทองถ่ิน  สรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได  ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดโดยการนํา
ทรัพยากร  ภูมิปญญาในทองถ่ินมาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ   มีจุดเดนและ 
มูลคาเพิ่ม  เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ  โดยมีหลักการพื้นฐาน  3  ประการ   
คือ  ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล   การพึ่งตนเอง   การคิดอยางสรางสรรค   การสรางและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  
 จากการแถลงนโยบายของ  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี    เมื่อ  พ.ศ. 2544  
ที่วาจะสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ   โดยสงเสริม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ   ตั้งแตการผลิต
เพื่อการบริโภค   การนําผลผลิตที่เหลือออกจําหนาย   เพื่อสรางรายไดในระดับครอบครัว  สงเสริม
การรวมตัวเพื่อดําเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน   เรงพัฒนาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  
รวมทั้งสงเสริมการเชื่อมโยงอยางเกื้อกูล   สนับสนุนซ่ึงกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ สูตลาด 
ทั้งภายในและตางประเทศ  เพื่อเสริมสรางกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนอยางเปนระบบ   
 การรวมกลุมในการประกอบอาชีพ  ถือวาเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาเพื่อการพึ่ง 
ตนเอง  กลาวคือ  กลุมอาชีพนี้จะมีการผลิตสินคาเพื่อนํามาใชในครัวเรือน  จําหนายกันในชุมชน   
ก็จะเกิดรายไดสําหรับตนเองและครอบครัว   ทําใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น  
อีกประการหนึ่งจะทําใหประชาชนเหลานี้สามารถลดการพึ่งพิงสถาบันรัฐและองคกรตางๆ   
เกิดความมั่นคงในอาชีพ  เพราะเปนการลงทุนนอย  แตไดผลตอบแทนกลับมาอยางคุมคา   
ซ่ึ งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่   9  จากนโยบายของ 
รัฐบาลชุดปจจุบันมุงใหเกิดการพัฒนาอาชีพ  และรายไดของประชาชนสูการพึ่งตนเองได   
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ในที่สุดการรวมกลุมประกอบอาชีพจึงมุงหวังผล  เพื่อใหแตละกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานโดยที่กลุมอาชีพแตละกลุมควรมีผลกําไร   ตลอดจนสามารถใชทรัพยากร 
ในทองถ่ินหรือในชุมชนไดอยางคุมคา   ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการของสมาชิก 
ในดานตางๆ  กลุมสมาชิกจะตองมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคา  พรอมทั้งกลุมสมาชิก 
จะมีรายไดเพิ่มขึ้น  และกลายเปนอาชีพที่มั่นคงตอไป 
 จากความสําคัญดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ 
กลุมอาชีพ  โดยใชกรณีศึกษาจากกลุมอาชีพในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงมีสภาพ 
การรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง   โดยการศึกษาเพื่อพิจารณาถึงการที่กลุมอาชีพจะดํารงอยูได 
โดยไมลมเลิกกิจการ  และสามารถพัฒนากิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง  ตอบสนองความตองการ 
ของกลุมสมาชิกนั้นๆ วา  มีลักษณะการประกอบอาชีพอยางไร  มีการรวมตัวกันอยางไร  กลุมอาชีพ
แบบใดที่เรียกวาประสพความสําเร็จ  มีปจจัยอะไรบางที่จะสรางและสงเสริมใหกลุมอาชีพ 
ประสพความสําเร็จ  เพราะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ ก็จะสงผลใหกลุมอาชีพนั้นสามารถ 
พึ่งตนเองได  และสมาชิกในกลุมแตละคนก็พึ่งตนเองไดเชนกัน  ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะได 
นําไปแกไข  ปรับปรุงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหเกิด 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1   เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 1.2.2  เพื่อศึกษาลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
ในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อนําความรูที่ไดไปเปนขอมูลในการวางแผน และพัฒนา 
วิธีการดําเนินงานของกลุมอาชีพในอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ อําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน  2  ดาน  ไดแก  ดานปจจัยภายในของกลุมอาชีพ  และดานปจจัยภายนอก 
ของกลุมอาชีพ   ศึกษาเฉพาะกลุมอาชีพที่ยังดําเนินการอยูในอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราเทานั้น 
  ประชากร  ไดแก  กลุมอาชีพในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่จัดตั้งและสนับสนุน
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปงบประมาณ  2547  ซ่ึงไดรับงบประมาณ 
และเงินอุดหนุนจากทางราชการ  ทําการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2548   มีกลุมอาชีพทั้งหมด   
42  กลุม  มสีมาชิกทั้งหมด 298  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดจากกลุมอาชีพในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
โดยศึกษาเฉพาะสมาชิกกลุมละ 4  คน ในทุกกลุม  รวมทั้งหมดไดกลุมตัวอยางที่เปนกลุมอาชีพ   
42  กลุม   มีตัวแทนกลุม  168  คน   ซ่ึงไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง   
(Purposive  Sampling)  และกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie 
& Morgan.  2537 : 162  อางถึงในพิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544 : 139) 
 

1.5   ตัวแปรที่ใชในการวจิัย  
 
 1.5.1  ปจจัยภายในของกลุมอาชีพ 

1) ความรูความเขาใจเกีย่วกับการดําเนินงานของกลุม 
2) คุณลักษณะของผูนํากลุม 
3) การบริหารงานกลุม หรือการบริหารจัดการของกลุม 
4) การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม 
5) ลักษณะประเภทของกลุม 
6) ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุม 
7) สถานที่ตั้งกลุม 
8) สถานที่จําหนายสินคาของกลุม 

 1.5.2  ปจจัยภายนอกของกลุมอาชีพ 
1) การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาทีภ่าครัฐและเอกชน 
2) การไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน 
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         

                ตัวแปรที่ศึกษา                                                                        
       ปจจัยภายในของกลุมอาชีพ                                  
                                                                                                    
1. ความรูความเขาใจในหลกัการ                                                     
    ดําเนินงานของกลุม              ลักษณะกลุมอาชีพ  
2. ลักษณะของผูนํากลุม      ที่ประสพความสําเร็จ                      
3. การบริหารงานกลุม             
4. การมีสวนรวมของสมาชิก    1. การประกอบการของกลุมมีผลกําไร   
    ในกจิกรรมกลุม    2. กลุมสามารถใชทรัพยากร   
5. ลักษณะประเภทของกลุม                     ในทองถ่ินอยางคุมคา   
6. ระยะเวลาในการดําเนนิงานกลุม                                    3. กลุมสามารถตอบสนอง  
7. สถานที่ตั้งกลุม                     ความตองการของสมาชิก 
8. สถานที่จําหนายสินคาของกลุม    4. กลุมมีการผลิต มีการพัฒนาสินคา 
        การตลาด และการจําหนาย 
      ปจจัยภายนอกของกลุมอาชีพ                                                            
1. การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที ่        
    ภาครัฐและเอกชน                       
2. การไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน  
              
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 กลุมอาชีพ   หมายถึง  การรวมตัวของคนในชุมชนตั้งแต 2  คนขึ้นไป  ซ่ึงมีความสนใจ 
ในเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงคและจุดมุงหมายเดียวกัน  เขามารวมกันดําเนินกิจกรรม  โดยมี 
เจาหนาที่ของรัฐในทุกภาคทุกสวนที่เกี่ยวของ  ไดแก  เจาหนาที่พัฒนาชุมชน, เกษตร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เขาไปใหการสงเสริมสนับสนุนเงินทุน และใหคําแนะนําปรึกษา หรือจัดให 
มีการฝกอบรมอาชีพ 
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 ลักษณะการประกอบการ  หมายถึง  ลักษณะการประกอบอาชีพประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ดังนี้คือ  ทําอาหาร  ทําขนม  ทําการเกษตร  ศิลปะ  หัตถกรรม  ตัดเย็บเสื้อผา  ซ่ึงมีจํานวนเงินทุน 
ที่ไดรับการสนับสนุน  จํานวนสมาชิก  ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุม  สถานที่ตั้งทําการกลุม   
สถานที่จําหนายสินคาของกลุม (ตลาด) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกลุม  เปนตน 
                 กลุมมีผลกําไร  หมายถึง กลุมมีรายไดจากการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ  หลังจาก
หักคาใชจายแลวสามารถนําเงินมาปนผลใหแกสมาชิกกลุมได 
  กลุมสามารถใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางคุมคา  หมายถึง  การที่นําวัตถุดิบที่มีอยู 
ในชุมชนมาแปรรูปเพื่อผลิตสินคาจําหนาย  โดยไมจําเปนตองซื้อจากภายนอก  และใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด 
 กลุมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก  หมายถึง  กลุมสงเสริมใหมี 
การฝกอบรมดานอาชีพจากภายในและภายนอกกลุมแกสมาชิก  เพื่อไปประกอบอาชีพได   
กลุมสามารถชวยใหสมาชิกมีการพบปะชวยเหลือ และทํากิจกรรมรวมกันในดานการประกอบ
อาชีพ และมีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอยางทั่วถึง 
 กลุมมีการผลิต  พัฒนาคุณภาพสินคา  การตลาดและการจําหนาย  หมายถึง  กลุมมี
การพัฒนาคุณภาพของสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและ 
บรรจุภัณฑ มีการจัดการดานการตลาด และจัดหาสถานที่ในการจําหนายสินคาของกลุม 
                 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  หมายถึง  องคประกอบที่สนับสนุนให
กลุมอาชีพประสพความสําเร็จ  ประกอบดวย ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 
                 ปจจัยภายใน หมายถึง  ความรู ความเขาใจในหลักการดําเนินงานกลุม  ลักษณะ 
ผูนํากลุม  การบริหารงานกลุม และการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม ลักษณะประเภท 
ของกลุม  ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุม  สถานที่ตั้งกลุม  สถานที่จําหนายสินคาของกลุม 
 ปจจัยภายนอก หมายถึง  การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
และการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน 

 


